
UNTUK PEMESANAN, SILAHKAN MENGHUBUNGI 
TRAVEL DESIGNER KAMI DI  RESERVATIONS@NIHI.COM

NIHI Sumba, pengalaman tiada duanya. Destinasi  
eksotis dimana budaya kesukuan yang masih kental dan 
keindahan alam yang asri memberikan sentuhan  
kebebasan, kemewahan bersahaja dan kenangan  
tak terlupakan.

Datang dan nikmati pengalaman terbaik yang kami 
tawarkan: berjalan di sepanjang 2.5 km pantai yang jauh 
dari keramaian, resapi koneksi batin dengan kuda Sumba 
saat berenang bersama di laut sebiru kristal, relaksasi di 
Nihioka Spa, menatap matahari senja di Boathouse bar 
atau makan malam romantis dibawah taburan  
bintang. Ajaklah keluarga Anda mengunjungi Nipi Lima 
atau mengadu kreatifitas membuat coklat di  
Chris & Charly’s Chocolate Factory.

Jelajahi keindahan alam pulau Sumba dan ijinkan kami 
membuat mimpi Anda menjadi nyata.

Socially Distant, Wildly Connected.

NIHI Magic Belum Berakhir
MINIMUM MENGINAP 3 MALAM, DAPATKAN  
1 MALAM TAMBAHAN GRATIS

mailto:reservations%40nihi.com?subject=%23nihineverendingmagic2021%20%7C%7C%20Never%20Ending%20NIHI%20Magic


NIHI MAGIC BELUM BERAKHIR

WWW.NIHI.COM               RESERVATIONS@NIHI.COM                 +62 811 3821 2910 (WAKTU ASIA)       +1 (910) 622-2657 (WAKTU AS)        

MULAI  

IDR 12,000,000 PER VILA / PER MALAM, TERMASUK PENERBANGAN KEMBALI DARI BALI

TIDAK TERMASUK PAJAK 21% & BIAYA LAYANAN, UNTUK DUA ORANG TAMU

SUDAH TERMASUK

• 3 kali makan: sarapan, makan siang,  
  makan malam dan semua minuman  
  non-alkohol

• Wi-Fi Gratis

• Bar Mini (1 restok penuh per hari).

• Tur proyek Sumba Foundation

• Kegiatan di laut: Mengayuh papan  
  selancar dan bersnorkeling di sekitar  
  pantai Nihiwatu  
  (jika cuaca memungkinkan)

• Para tamu dapat mengikuti kelas  
  yoga dan meditasi terjadwal di  
  Paviliun Yoga

SYARAT DAN KETENTUAN
• PERIODE PEMESANAN Sebelum 30 Juni 2021
• PERIODE MENGINAP  1 Juni - 31 Juli 2021
• TARIF untuk tiap vila per malam, dengan 
  minimal tiga (3) malam menginap untuk   
  kategori vila satu kamar paling bawah  
  untuk dua orang. 
• Hanya berlaku untuk pemesanan baru.
• Ticket pesawat tidak termasuk alokasi bagasi  
  (hanya kursi).
• Hanya berlaku untuk KTP Indonesia atau  
  pemegang KITAS. KTP / Paspor dan/ 
  atau KIMS / KITAS yang masih berlaku harus  
  ditunjukkan saat mendaftar atau check-in. 
• Kamar yang dialokasikan untuk penawaran  
  ini terbatas dan hanya berlaku untuk vila  
  tertentu.
• Untuk tamu ketiga yang menginap di vila,  
  biayanya sebagai berikut: Usia 0-5 tahun  
  tidak dikenakan biaya, Usia 6-11 tahun  
  Rp2.500.000 per orang per malam; Usia 12  
  tahun dan lebih Rp5.000.000 per orang per  
  malam. Tarif sudah termasuk keuntungan,  
  tidak termasuk tiket pesawat.
• Semua harga belum termasuk pajak 21%  
  dan biaya layanan.
• Pemesanan yang dibatalkan tidak dapat di refund,   
  dan tidak berlaku kelipatan.

Paket Layanan
• Tiket pesawat bolak balik dari 
  Denpasar, Bali ke Tambolaka, Sumba, 
  untuk 2 orang
• Bayar hanya tiga malam untuk menginap  
  selama empat malam berturut-turut
• Antar jemput dari dan ke bandara 
  Tambolaka, Sumba dengan kendaraan 
  khas safari terbuka NIHI, untuk 2 orang
• Test Antigen Gratis pada saat  
  check-out, untuk 2 orang
• Pijat selama 60 menit, untuk 2 orang
• Berenang dengan kuda, untuk 2 orang
• Kelas Membuat Coklat di Chris and  
  Charly’s Chocolate Factory,  
  untuk 2 orang

(LAYANAN UNTUK 2 ORANG DAN TIDAK 
DAPAT ALIHKAN)

UNTUK RESERVASI, GUNAKAN KODE
#NIHINEVERENDINGMAGIC2021
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